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MEMÒRIA ACTIVITATS AUTISME AMB FUTUR 2019
A. QUI SOM?

Autisme amb Futur és una associació de pares i mares de persones amb trastorns de
l´espectre autista (TEA) de la comarca del Garraf i Penedès Aquest trastorn, conegut
també com TEA, son trastorns del neuro-desenvolupament infantil, que condicionen,
principalment, les competències habituals de l‘esser humà per relacionar-se,
comunicar-se, jugar i compartir interessos comuns amb altres persones. El nom de la
associació es Autisme amb Futur, perquè tenim molt clar que, amb l'atenció i els
recursos adequats, els nostres fills poden tenir un futur millor. També volem donar
suport i acompanyar a altres famílies amb la mateixa situació, sobre tot, als que tot just
acaben de rebre el diagnòstic.
Aquesta entitat es constitueix amb la denominació AUTISME AMB FUTUR, associació
de famílies de persones diagnosticades amb TEA, que regula les seves activitats
d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.
Amb nº de N.I.F. G65831646. Inscrita amb el
Jurídiques.

núm. 48849 al Registre d’Entitats

En queda exclòs tot ànim de lucre. L’associació es constitueix el 6 juny de 2012.
Des de l´any 2017 formem part de la Federació Catalana d´Autisme (FECA)

B. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
MISSIÓ: Promoure que la persona amb TEA i la seva família comptin amb suports
especialitzats en el seu cicle vital, orientats a millorar la Qualitat de Vida, afavorint la
seva inclusió i la defensa dels seus drets.
VISIÓ: Ser una entitat de famílies compromeses amb un projecte en comú orientat a la
millora de la Qualitat de Vida de les persones amb TEA.
VALORS: Confiança, Innovació i Igualtat centrat en les persones. Responsabilitat
Social, Treball en Equip i Compromís Ètic.

C. ORGANIGRAMA I JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva actualment està formada per:
Presidenta: Verònica Masdeu Morales
Secretari: Judith Tenes i Felipe
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Tresorera: Vanessa Tello Olmos
Vocal: Rocío Santomé
Vocal: Sonia Blanco
Vocal: Joana Tello
Vocal Fanni Castillo

D. SOCIS
Actualment Autisme amb Futur ha acabat el 2019 amb 101 socis, i des de l´inici de
l´activitat en 2012, el número de socis nous ha anat augmentant, i es preveu un
increment de noves sol·licituds durant tot l´any 2020.
Això implica un conseqüent augment de les demandes i necessitats a cobrir, així com
els recursos econòmics, materials i humans que son necessaris per aconseguir aquest
fi.

1.

2.

Evolució numero de socis (Dades a 1/1)

Dades Econòmiques:

El balanç de l’any 2019 ha sigut amb un saldo positiu de 150,73€. Els ingressos han
sigut de 36436,84€ , els quals provenen un 25% de fons propis, un 20% de donacions i
un 54% de subvencions públiques
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En l’apartat de Despeses, el 49 % corresponen a tallers, activitats i serveis de
l’associació, un 27% a la part de contractació de personal, un 11% a les despeses
generals de l’entitat, un 8% a la part de formació i cursos i la resta de despeses,
corresponen a activitats culturals i socials, impostos i quotes de la FECA.

4

E. ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ANY 2019
1.

Formació a professionals:
•

Formació tècniques específiques per a nens/es amb TEA en
l´adquisició de noves habilitats dins i fora del context escolar:
Formació pràctica dirigida al professorat i monitors , vetlladors, cuidadors,
etc, sobre recursos per millorar el funcionament dins i fora de l´entorn
escolar i aprendre tècniques bàsiques i especifiques per estar amb nens i
nenes amb TEA en els diferents entorns naturals.
Formació realitzada al juny 2019 al Centre Civic Molí de Vent de Vilanova i
la Geltrú amb 39 participants.

•

Formació sobre TEA i Tècniques d´Intervenció Educativa :
Formació dirigida a professionals docents , sobre tècniques bàsiques i
específiques per ajudar als nens i nenes amb TEA en l´entorn educatiu.
Formació realitzada al Gener del 2019 a l’escola de Mùsica Municipal de
Vilanova i la Geltrú amb 15 participants.

2.

Escola de famílies i Voluntaris.

Formacions pràctiques per a pares i mares de persones amb TEA, per tal de donar
eines i estratègies per a casa, amb els recursos pràctics i estratègies per afavorir la
comunicació i la interacció amb els infants, assessorament de diferents intervencions i
suports durant les diferents etapes evolutives dels nens/es. ( el darrer dissabte de
més, 3 hores pràctiques + 1 hora ONLINE). Formació a famílies impartida per Lovaas
Foundation sobre aspectes cabdals del TEA. El curs té una durada de Setembre de
2019 a Juny 2020.
Formació impartida a l’escola Santa Eulalia de les Roquetes, i a l’escola Josep Baltà
de Vilafranca amb 26 participants.

3.

Activitats en família

Activitats socialitzadores, on les famílies gaudeixin d´un dia de lleure, compartint
moments de dinar i de diversió on es trenquen totes les rutines que tant segueixen als
nens amb TEA.
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Aniversari de l’Associació. Juliol 2019, Dinar i jornada de piscina en casa rural,
participants 22 famílies (53 persones).
Sortida de granja, Bob is different Sortida en família al centre de Recuperació animal
al Novembre de 2019, amb 16 famílies participants (45 persones)
Sortida a Portaventura, Sortida en familia al parc d’atraccions. al Decembre de 2019.
Participants 19 famílies, 48 persones.

4.

Taller terapèutics i activitats per als nois i noies amb TEA:

Tallers terapèutics on els nens amb TEA s´inicien en les diferents pràctiques com la
musicoteràpia, terapia assistida amb gossos, pàdel surf i busseig adaptat. En aquests
tallers no participen els pares, on el referent per donar suport a l´activitat són els
nostres voluntaris, monitors i diferents terapeutes de cada activitat.

EXTRAESCOLARS
•

NATACIÓ: S’ha creat 2 grups de PISCINA dividits per edats a Sitges.

•

EXPRESSIÓ CORPORAL a St. Pere de Ribes.
TOTAL : 16 PARTICIPANTS.

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
•

Terapia assistida amb gossos: dues sessions

ACTIVITATS AQUÀTIQUES
•

Padel Surf: En col.laboració amb Superando

CASAL
El darrer dissabte de cada mes de 17 a 20h s’han reunit a l’Escola Santa Eulàlia
participants i monitors per fer diferents activitats
PARTICIPANTS: 14 /mitja
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5.

GAM:

Grups d'Ajuda Mútua, un espai per compartir experiencies moderat per un
professional, i un espai on les famílies poden compartir tots els seus neguits i dubtes, i
sentiments respecte a la situació de les cures dels seus fills.
Trobades de famílies per compartir experiències.
•

Grup quinzenal al Penedès

•

Grup 0 a 6 anys mensual al Garraf

MITJA DE PARTICIPANTS:
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•

Gam Penedes : 7 families

•

Gam Garraf: 8 famílies

RESPIR FAMILIAR:

Té com objectiu que les famílies, gaudeixin d´un temps de descans, deixant de banda
aquest rol i que la família pogui conciliar el seu temps familiar i on els nens/es poden
gaudir del lleure i la natura, potenciar les habilitats socials, experimentar, aprendre,
jugar i compartir. Oferim dos tipus:

➢ QUE FEM: Activitat destinada al oci inclusiu i respir familiar, on es treballen
aspectes com les habilitats socials, la de prendre decisions conjuntes i el treball en
equip.
Aquesta activitat està destinada a nois i noies entre 10-18 anys i es tracta de realitzar
sortides quinzenals d'entre dos i tres hores, escollides pels mateixos nois i noies, i
supervisades pels monitors que els acompanyen. Actualment tenim tres grups:
o

QUE FEM Penedès: usuaris entre 13-18 anys

o

QUE FEM Garraf: usuaris entre 14-19 anys

o

QUE FEM Jr Garraf: usuaris entre 10 i 13 anys

o

PARTICIPANTS: 22 USUARIS.

➢ Sortides i colònies del grup: El projecte consisteix en estades de colònies entre tres
i cinc dies a una casa de colònies amb granja (per exemple l´Aurò Natura)
adaptada especialment per a persones amb diversitat funcional, en la qual es faran
tallers i activitats relacionades amb la natura.
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L’acompanyament el faran els monitors i monitores que ja disposem a l’associació i
complementat amb voluntariat específic. Es fa una formació especifica per tot el
monitoratge.
La primera estada s'ha realitzat a finals de juny (26,27,28).
PARTICIPANTS : 15 USUARIS.

7.

SERVEI D'ATENCIÓ A FAMÍLIES

Té com a finalitat oferir informació, assessorament i acompanyament a les famílies de
les persones amb TEA a la zona del Garraf i Alt Penedès. Es un servei obert a totes
les famílies sense necessitat de ser sòcies. Actualment estem donant 12 hores a la
setmana d'aquest servei.
Aquest servei pretén donar una resposta a tots aquells dubtes i neguits que podeu
tenir respecte a l'atenció i necessitats que tenen els vostres fills o filles, orientació en
diagnòstic intervenció, ajudes i tràmits en les administracions, inclusió, etc.

El servei estarà ates per una tècnica llicenciada en psicología i i amb un Master com
analista de conducta per intervenció en TEA, TGD i altres trastorns del
desenvolupament, i que té una àmplia experiència en intervenció amb persones amb
TEA, en CDIAP i en diferents centres de psicologia
PARTICIPANTS: 54 acollidas fisiques
(4 derivades serveis socials)

8.

➢

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL
TEA

Festa 2 d´abril

Organitzem una diada amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Conscienciació
sobre el Trastorn de l´Espectre Autista (TEA), per tal de fer visible l´autisme i intentar
acabar amb els perjudicis, els mites o els usos pejoratius sobre l´autisme que a
nosaltres tant en fan mal, a més de ser un obstacle terrible pels afectats i la seva
inclusió.
Col·laboren els nostres formadors amb estands de les seves entitats realitzant tallers
inclusius per a tots els infants.
La Festa del 2019 es va fer a Canyelles. Participant unes 500 persones.
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➢
ACTES PER LA SETMANA DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ
SOBRE L'AUTISME
Dia 2 d´Abril: Vilafranca del Penedès, Lloc: Sala d'actes de l'Escorxador a les 18:30, en
col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i Fundació Orange.

•

Projecció Documental " El solista de l'Orquesta " de la Fundación Orange

•

Ponències:
o

Montse
Alvarez,
de
IGAIN,
Institut
Global
d'Atenció
Integral
del
Neurodesenvolupament, "Buenas prácticas en la intervención de las personas con
TEA"

o

Francisco Moruno Coordinador CSMIJ Alt Penedès," Unitat Funcional TEA a l'Alt
Penedès"

Participants 44 persones.

➢
F.

➢
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TEA Experiències en primera persona.
Día 6 d'Abril: Vilanova i la Geltrú, Lloc: Neapolis a les 18:00, en col.laboració amb
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Ponències:
•

Miquel Segales, diagnosticat amb Asperger. Tècnic en Atenció a les persones amb
dependència. Autor del llibre "El Camino de la Vida", un viatge per l'Asperger a
través de la mirada de Miquel Segalés

•

Maria J. Portella investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de
Barcelona i cap del Grup de Recerca en Trastorns Psiquiàtrics d'aquest hospital i

mare d'un nen amb TEA. Autora del llibre "Mundos invisibles", l'espectre autista
explicat per una mare neuro-científica

Participants: 47 persones.

G. BALANÇ ANY 2019:
A continuació adjuntem el balanç econòmic de la nostra entitat, configurat pels
ingressos i despeses de cadascuna de les partides.
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BALANÇ ANUAL D'INGRESSOS I DESPESES 2019
ENTITAT: ASSOCIACIÓ AUTISME AMB FUTUR

SIGNATURA I SEGELL DE L'ENTITAT

NIF: G 65831646
INGRESSOS
Quotes socis

IMPORTS

Entrades a activitats
Extraescolars// Que fem
Subvenció ajuntament VNG 2018
Subvenció ajuntament VNG 2019
Subvenció ajuntament Vilafranca
2018
Subvenció ajuntament sant pere
2018
Subvenció ajuntament sant pere
2019
Donació Balls Populars
Subvenció IRPF 2019
Obra Social La Caixa 2019
Publicitat

223,00

Serveis de bar
Inscripcions casals, esplais
Inscripcions formació
Quotes esport base
Quotes esport amateur

Col.laboracions particulars
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DESPESES
3375,47 Local social

2690,60
3100,73
2044,43

Quotes lloguer / hipoteca
IBI
Taxa escombraries
Electricitat

1050,00

Gas

3000,00

Aigua

3000,00
3000,00
7354,61
4000,00

Telèfon
Assegurances
PRL
Sous i salaris
SS. SS
Despeses generals
Dev. Rebuts
Comisions bancaries
1442,00
Assegurances
1700,00
Material oficina
Inversions
Publicitat i publicacions WEB
Dietes i desplaçaments
Altres despeses - Taxes
456,00
Altres despeses - Merchandising
Varis
Activitats culturals i espectacles
Aprovisionaments
Infraestructures necessàries
Entrades espectacles
Honoraris professionals
Lloguers
Activitats socials
Aprovisionaments
Infraestructures necessàries
Entrades
Honoraris professionals
Lloguers
Tallers i Activitats
Aprovisionaments
Infraestructures necessàries
Honoraris professionals
Dietes i desplaçaments
Formació i cursos
Aprovisionaments
Infraestructures necessàries
Honoraris professionals
Lloguers

69,52
233,54
7073,40
2493,51
495,00
535,60
330,00
89,63
1923,30
145,98
21,85
256,12
60,00

685,00

476,68
435,92

129,53
5692,82
10487,02
1319,60

2771,04

TOTAL

Impremta i difusió
Altres impostos / tributs
Societats
Altres - IRPF
Cànons (SGAE i altres)
Cooperació i donacions
Altres despeses (quota FECA)
36436,84 TOTAL

H. ALTRES:
1.

Programa de Voluntariat de l’Associació:

Durant l’any 2019 s’ha redactat i registrat al cens d’Entitats de Voluntariat de
Catalunya, el pla de Voluntariat de la nostre entitat, sent aprobat per la Direcció
General d’Acció Civica i Comunitaria de la Generalitat de Catalunya en data
20/12/2019 amb el número 001900 – 000.

Per tant la nostra idea seria que aquest projecte, sigui accessible a totes les famílies, i
que no sigui una càrrega econòmica més de les que ja suporta’n les famílies amb fills i
filles amb discapacitat.
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361,05

200,00
36286,11

